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 ملخص البحث:

تتطلب التغيرات الديناميكية في سوق السياحة العالمي حدوث تحول نوعى في       

العرض السياحي ، وتحسين جودة المقاصد السياحية المصرية أمرا ضروريا لتلبية 

احتياجات السائحين ، وجعل صناعة السياحة المصرية أكثر تنافسية ، وضمان أن 

حية متوازنة ومستدامة لذلك يهدف هذا البحث الى توضيح كيف تكون التنمية السيا

( كأداة ادارية متكاملة تحقيق متطلبات االستدامة IQMيمكن إلدارة الجودة المتكاملة )

خالل  المصرية وقد تم جمع البيانات منللمحميات الطبيعية وتحسين القدرة التنافسية 

المحميات عينة صانعي القرار و خبراء مختلفين في ادارة  استقصاء تم توزيعه علي

 الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية وتم تحليل النتائج المستخرجة ببرنامج ،الدراسة

SPSS  وتم استخدام االساليب االحصائية لفحص نتائج البحث مثل:  ،52إصدار

الوسط لمئوية، التكرارات، النسب امعامل ارتباط ألفا واالحصائيات الوصفية)

، االنحراف المعياري ،الترتيب( وذلك لتحديد سمات وخصائص عينة الحسابي

علي الرغم من أنه توجد سياسة بيئية واضحة ومعلنة ه النتائج أن الدراسة ،وكشفت

أنه تساهم السياسة البيئية الموضوعة بالمحمية في تحسين نظم ال داخل المحمية إال 

ال تضع المحميات خطط بيئية سليمة تتناسب معها وتضمن كما  اإلدارة البيئية بها.

االهتمام بناء علي تلك النتائج تم وضع مجموعة من التوصيات أبرزها،  الحفاظ عليها.

بتفعيل دور االدارة البيئية فى المحميات الطبيعيةعن طريق الرقابة المستمره 

 البيئى.والمنتظمة من قبل مسئولى االدارة البيئية للحد من التدهور 
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ادارة الجودة المتكاملة، التنمية المستدامة ،ادارة المقاصد  الكلمات االفتتاحية:

 .، المحميات الطبيعيةالسياحية

Abstract: 

      Dynamic changes in the global tourism market require a 

qualitative shift in the tourism offer, improving the quality of 

Egyptian tourist destinations is necessary to meet the needs of 

tourists, and making the Egyptian tourism industry more 

competitive, and ensuring that tourism development is balanced 

and sustainable. Therefore, this research aims to clarify how 

integrated quality management (IQM) as an integrated 

management tool can achieving the sustainability requirements 

and improve the competitiveness of the Egyptian natural 

reserves. The data was collected through a survey distributed to 

decision makers and different experts in the investigated 

reserves, and the results were analyzed by the Statistical Package 

for Social Sciences SPSS version 25, and statistical methods 

have been used to examine the results of the research such as: 

alpha cronpach and descriptive statistics (frequencies, 

percentages, mean, standard deviation, arrangement) in order to 

determine the characteristics of the study sample, and the results 

revealed that despite although there is a clear and stated 

environmental policy within the reserve, the environmental 

policy established in the reserve does not contribute in improving 

environmental management systems there. The reserves also do 
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not develop right environmental plans. Based on these results, a 

set of recommendations has been developed, activating the role 

of environmental management in natural reserves through 

continuous and systematic monitoring by environmental 

management officials to reduce environmental degradation. 

Keywords: Integrated quality management, sustainable 

development, destination management, nature reserves. 

 :مقدمة

المقاصد  فياتسع مفهوم التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي خاصة       

على تحقيق التوازن بين احتياجات السائحين والبيئة والمجتمع  تحافظ التيالسياحية 

والمستقبلية ومن هنا ظهر مفهوم ادارة الجودة المتكاملة المحلى لألجيال الحالية 

لترسيخ هذا التوازن الذى يحقق كل هذه االحتياجات مع بعضها ومن هنا سوف نتناول 

ومدى تأثيرها على التنمية المستدامة مفهوم ادارة الجودة المتكاملة وأهدافها ومبادئها 

من حيث الحفاظ على البيئة والتراث التاريخي والثقافي ومشاركة المجتمع المحلى في 

االدارة وتحسين جودة حياة السكان المحليين وتوضيح العالقة المتبادلة بين ادارة 

المتكاملة في  الجودة المتكاملة والتنمية المستدامة مع طرح مقترح لتطبيق ادارة الجودة

 المقاصد السياحية المصرية.

 مشكلة الدراسة:أوال: 

تعتبر ادارة الجودة المتكاملة من أكثر الجوانب االدارية الهادفة لمواجهة التحديات       

أهم أهدافها وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية تواجه المقاصد السياحية حيث أن من  التي

 عن طريق عمليات مستمرةتضع نهج ادارة المقصد السياحي  فهيالمستدامة 

وديناميكية لتحسين ارضاء السائحين وتنمية البيئة والمجتمعات المحلية من خالل 

تكامل كل عناصر المقصد السياحي ومن خالل ذلك يمكن تطبيق ادارة الجودة 
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لتحقيق التنمية  المتكاملة كنهج ادارى على المقاصد السياحية المصرية وخاصة البيئية

المستدامة من أجل الحفاظ على جودة السائح وجودة الموارد الطبيعية والبشرية 

 للمقصد السياحي.

 الدراسة: تساؤالتثانيا: 

 المتبعة في المحميات الطبيعية؟ ما هي السياسة البيئية .1

 هل توجد خطة محددة لإلدارة البيئية في المحمية بشكل سليم؟ .5

 المحمية بما يحافظ علي البيئة؟ كيف يتم التشغيل داخل .3

 هل تقوم اإلدارة بالمراجعة الدائمة علي الوضع البيئي للمحمية؟ .4

 ما أثر أبعاد إدارة الجودة المتكاملة علي تحقيق التنمية المستدامة للمحمية؟ .2

 الدراسة: دافأهثالثا: 

 التعرف على مفهوم ادارة الجودة المتكاملة كاتجاه ادارى حديث. -1

 علي السياسة البيئية المتبعة في المحميات الطبيعية. تسليط الضوء -5

 معرفة آلية تطبيق ادارة الجودة المتكاملة  في المحميات الطبيعية. -3

 توضيح العالقة بين ادارة الجودة المتكاملة والتنمية المستدامة.   -4

 رابعا: منهجية الدراسة:

منهجية تعتمد على كل تصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية وقد تم اتباع     

 من األسلوبين المكتبي والميداني.

 المنهج الوصفي: -1

يعتمد هذا المدخل على التغطية الشاملة لألسس النظرية إلدارة الجودة       

تتضمن عرض ألهم أهداف ومبادئ التنمية المستدامة من خالل المتكاملة كما 
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ة واألجنبية ،اضافة الى المراجع والدوريات والتقارير ومواقع االنترنت العربي

 األبحاث والدراسات السابقة.

 المنهج الميداني : -5

محميات طبيعية فى مقاصد  11يشمل توزيع استمارات استقصاء على       

 تنوعة على مسؤولي هذه المحميات سياحية م

 اإلطار النظري للبحث:

 التنمية المستدامة:أوال: 

يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تساهم في دعم التنمية الشاملة للدولة       

أصبحت مجاالت  والبيئي لذلكعلى المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي 

لمحاولة جعل تلك  السياحيوانشطة السياحة المختلفة محل اهتمام القائمين على القطاع 

من خالل ربط االستثمار  البيئيالستدامة والتوازن األنشطة السياحية قائمة على فكرة ا

للمناطق السياحية وفق  والثقافي الحيويوالمشاريع االنتاجية مع حماية البيئة والتنوع 

 التيهنا ظهر مفهوم السياحة المستدامة على انها السياحة  واحدة ومنمعادلة تنموية 

والبيئية الحالية والمستقبلية ،مع االعتبار التأثيرات االقتصادية واالجتماعية  فيتأخذ 

 تلبية احتياجات الزائرين والمجتمع المضيف والحفاظ على البيئة.

السياحة المستدامة هي "االستخدام األمثل للموارد الطبيعية بما في ذلك مصادر       

التنوع الحيوي وتخفيف آثار السياحة على البيئة والثقافة وتعظيم الفوائد من حماية 

 والمجتمعات المحلية". البيئة

من لتعظيم االستفادة  وبناء على ذلك ظهر مفهوم التنمية المستدامة كأحد االدوات      

 1السياحة المستدامة وتطويرها

تعرف السياحة المستدامة بصفة عامة بأنها: التنمية التي تفي باحتياجاتها الخاصة       

وعملية التنمية في المستقبل "،أما مع افتراض حفظ األصول الطبيعية ألغراض النمو 

التنمية السياحية المستدامة فهي عملية اشباع حاجات السائحين وتلبية متطلباتهم دون 

االخالل بحقوق األجيال القادمة في احتياجاتهم من االستمتاع بالبيئة أي انها التمتع 

 5بالموارد الطبيعية وبالتالي االعتماد على الطبيعة وليس استغاللها.
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 ثانيا: ادارة الجودة المتكاملة:

انتشر مفهوم التنمية المستدامة على نطاق واسع على الصعيد الدولي فهو  

يحافظ على التوازن بين احتياجات السائح والبيئة والمجتمع المضيف، لذلك يجب أن 

يتبنى مفهوم إدارة الجودة المتكاملة هذا االتجاه ويتخذ كل اإلجراءات التي تعالج كل 

 (3)ه االحتياجات.هذ

وظهر مفهوم إدارة الجودة المتكاملة كرد فعل على الضغوط التنافسية على كل 

وأيضا نظرا للطبيعة المعقدة إلدارة الجودة الشاملة في المقاصد ، من العرض والطلب

السياحية، فان أنظمة إدارة الجودة الشاملة تتميز باهتمامها بمزودي الخدمات السياحية 

الرحالت السياحية ووكالء السفر والفنادق والمطاعم............وغيرها(، )منظمي 

ولكن مبدأ االستدامة في المقصد السياحي ال يتوقف فقط على الخدمات السياحية ولكن 

عناصر أخرى على سبيل المثال: )الضيافة، واألمن والسالمة، والمرافق، والمرور... 

ر على نظرة السائح للمقصد ومدى رضاه وغيرها(. وهذه العناصر لها تأثير كبي

وبالتالي تكرار الزيارة وتوصياته للسائحين المحتملين وهذا يبرز الحاجة إلى التخطيط 

االستراتيجي والمتكامل للمقاصد السياحية إلى جانب االستخدام األمثل ألدوات وتقنيات 

 ( في المقصد.محدد لمعالجة إدارة الجودة المتكاملة )بما في ذلك مراقبة الجودة

حيث أنه يشمل خطة شاملة مدعومة من قبل قائد قادر على التنسيق بين جميع 

الشركاء في المقصد وصوال لمشروع االستراتيجية والسياسة التي تتطلب اإلدارة 

الثقافي...  المتكاملة من )الموارد البشرية، الموارد الطبيعية، جودة الحياة، التراث

 إلخ(.

 وروبية إدارة الجودة المتكاملة: تعرف المفوضية األ

بأنها جهد منظم لتحسين الجودة الداخلية والخارجية للمقصد لزيادة النمو 

 (4)االقتصادي على المدى القصير، والتنمية المحلية على المدى الطويل.
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 (:IQMوالتعريف العامل إلدارة الجودة المتكاملة)

العملية المستمرة إلرضاء هي نهج إدارة المقصد السياحي التي تركز على 

 (2)وجودة حياه المجتمع المحلى. والبيئة، السائح، وتهدف إلى تحسين االقتصاد المحلى،

 المتكاملة: الجودة إدارة أهداف

 في للنجاح الوحيد الطريق أنها على إليها النظر ينبغي ال المتكاملة الجودة إدارة

 التالية: الرئيسية األهداف تحقيق إلى تقود أن يجب ولكنها السياحي المقصد

 زيادة الوعي المحلى ودعم السياحة عموما في المقصد. .1

 تحسين التنسيق بين المؤسسات في مجال السياحة وزيادة دعم التسويق للمقصد. .5

 تحسين صوره المقصد الحقيقية وليست القائمة على أساس التوقعات الزائفة. .3

 زيادة الترويج للمنتجات السياحية البيئية. .4

 ارتفاع مستوى رضاء العمالء. .2

مراقبة وإدارة اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية للسياحة والقدرة على  .6

 التكيف معها.

 زيادة الدخل والعمالة من خالل السياحة. .7

 (6)مراقبة إدارة التأثيرات على البيئة المحلية. .8

على التركيز على ومن هنا يمكن استنتاج أن إدارة الجودة المتكاملة ترتكز       

السائحين وتحسين جودة كل ما يقدم لهم بحيث يكرروا زيارتهم أو يوصوا سائحين 

محتملين بالزيارة، وإشراك السكان المحلين في إدارة المقصد. إن إدارة الجودة 

المتكاملة تعود بمردود إيجابي على أنشطة العاملين في السياحة والسائحين والسكان 

استراتيجية إدارة الجودة المتكاملة يجب أن ترتكز على تلبية المحليين والبيئة. 

 (7)احتياجات السائحين كهدف رئيسي لها.
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 ثالثا: العالقة المتبادلة بين ادارة الجودة المتكاملة والتنمية المستدامة:

 المناطق إلى تشير ما وعادة التفاصيل من الكثير وبها متنوعة البيئية السياحة

 يجب( IQM) تطبق التي والمقاصد، قليل سكان عدد مع بسيطة تلوث نسبة بها التي

 االعتبار في تأخذ أن ويجب إستقطابهم تريد التي السائحين شرائح في بحرص تفكر أن

، الموسمية على القضاء، الفرد دخل زيادة مثل السياحي بالسوق المتعلقة األهداف

 .األخرى للمقاصد بالنسبة المقصد لقوة واقعي تقييم على يعتمد االختيار أن وينبغي

 السلوك، الدخل، السن مثل الخصائص من مجموعة على الشرائح تستند

 بالسياحة ارتباطها وكيفية السائحين شرائح بعض يلي وفيما التنقالت، واالهتمامات

 :البيئية

الـعائالت: يميلون إلى التمتع باإلقامة في الفنادق البيئية خاصة اللذين لديهم  -1

 اهتمامات خاصة.

المواطنين من كبار السن: المناطق البيئية تحظى بشعبية بين الفئات األكثر سنا  -5

 ألنهم يريدون التمتع بالهدوء والراحة.

سنوات زاد االهتمام بالمشي 11األشخاص ذوي االهتمامات الخاصة: في آخر -3

 وركوب الدراجات وكذلك االستمتاع بالتراث المحلى.

األخرى: وهى المجموعات بدًءا من رحالت المدارس إلى التعلم والمجموعات  -4

 المجموعات التي تهتم بتوافر متطلبات الجودة في المقصد.

األشخاص ذوى االحتياجات الخاصة: البد من توفير جميع التسهيالت لهؤالء  -2

 (8)األشخاص خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة.

 الجودة بإدارة والمتعلقة المستدامةالتنمية  مجال في واالتجاهات رابعا: الخصائص

 :المتكاملة

 :البيئية السياحية المقاصد عدد زيادة إلى رئيسية عوامل أدت األخيرة السنوات في

 .زيادة عدد الشركات المهتمة بالتنمية البيئية المستدامة 
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  زيادة الوعي لدى المنظمات المعنية باإلدارة البيئية بأهمية المحافظة على

 (9)والحفاظ على التراث.البيئة 

 البيئية السياحية المقاصد فى قليال المتكاملة الجودة إدارة مصطلح حاليا يستخدم

 تحسين بأهمية السياحية المقاصد من كبير عدد اعترف فقد ذلك مع ولكن، أوروبا فى

 المناطق من أنواع ثالث وهناك، معين نموذج أو نظرية أي إتباع دون ولكن، الجودة

 :الجودة بقضايا يهتمون البيئية

التي تسعى لرفع جودة تجربة السائح ككل، وذلك لتعزيز  المقاصد السياحية: -1

 صورتها والحد من التدهور البيئي.

حيث تلعب السياحة فيها دورا رئيسيا في إستراتيجية التنمية  المناطق األقل زواراً: -5

االقتصادية، وحيث ينظر إلى الجودة كأداة لتحقيق النجاح فالعديد من المناطق 

لديها اآلن برامج محددة لتنمية السياحة البيئية وغالبا ما تعتمد على التمويل 

 الخارجي وإظهار تنسيق قوى بين الشركات والمجتمع المحلى.

تسعى للحصول على جودة سياحية للحفاظ على البيئة  المناطق الطبيعية: -3

 (11)والمجتمع المحلى.

 خامسا: المحميات الطبيعية في مصر

تعتبر المحميات الحالية والمستقبلية هي المصدر حجر الزاوية بالنسبة للسياحة       

وثقافي وبما لديها البيئية بما في ذلك من أهمية لما تحتويه من تراث جمالي وطبيعي 

من مقومات طبيعية في الحياة البرية والبحرية  والنباتية والتكوينات الجيولوجية والتي 

يتم االهتمام بها من خالل كوادر بشرية عالية الجودة والكفاءة باإلضافة إلي السكان 

  11األصليين للمنطقة 

تعرف المحميات الطبيعية بأنها مناطق محددة األبعاد الجغرافية  نفرض عليها       

الحماية بموجب قوانين خاصة  بهدف حماية محتوياتها من حيوانات وطيور ونباتات 

وكافه أشكال الحياة فيها وذلك من تعديات اإلنسان او التغيرات البيئية الضارة . وتعد 

هي الجهة المسئولة عن إدارة المحميات الطبيعية في  اإلدارة المركزية لحماية الطبيعة
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مصر، وهي جزء من جهاز شئون البيئة ولكل محمية مدير يرأس هيكل إداري كامل 

لحماية هذه المحمية واالهتمام بها ويقوم بتوزيع المهام علي العاملين بالمحمية من 

بالمحمية و إرسالها فنيين وأمن وباحثين  كما انه يقوم دوره بعمل التقارير الخاصة 

 15إلي اإلدارة العليا بالقاهرة . 

 1995وقد اتفق مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في ستوكهولم  عام       

م بتعريف المحمية الحيوية : باعتبارها وحدة ايكولوجية سواء كانت هذه الوحدة يابسة 

لخصائص يجب أن تمثل نموذجا أو مائية وتمتلك مجموعة من الخصائص ، ومن هذه ا

من األقاليم الجغرافية الحيوية ، أو نظاما ايكولوجيا منتخبا بعناية أي وحدة ايكولوجية 

 13منتخبة 

 أهمية المحميات الطبيعية 

استخدمت المحميات للحفاظ علي التنوع الحيوي والبيئي والطبيعي للمحافظة علي       

ن طبيعي للحيوانات والنباتات المعرضة التوازن البيئي ،لكونها مستودع ومخزو

لالنقراض ،حيث أنها ليست خريطة لها حدود ترسم، ولكنها جزء من حياة اإلنسان 

يتأثر بها ويتفاعل معها ، وتعد بمثابة عملية تنموية شاملة ترتبط باإلنسان وعالقته 

للبحوث بالبيئة المتفاعل معها ، وضرورة وجودة تأثير إيجابي بينهما وكونها مصدر 

 14والدراسات العلمية البيئية .

 12أهداف إنشاء المحميات الطبيعية 

ان أهداف إنشاء المحميات الطبيعية المحافظة علي التوازن البيئي من خالل ما       

 يلي:

زيادة الوعي لدي الجمهور بمدي أهميه المحميات الطبيعية ودورها في  -1

 الحفاظ علي البيئة الطبيعية 
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الموارد الطبيعية من اجل حق األجيال القادمة في الحصول عليها الحفاظ علي  -5

 واالستفادة منها .

 السيطرة علي اعداد الزوار للمحمية وحساب القدرة االستيعابية . -3

الحفاظ علي العمليات البيئية التي ترتبط باستمرارية الحياة وبقاء اإلنسان   -4

قراض والعمل علي زيادة وذلك من خالل حماية األنواع البرية المهددة باالن

 أعدادها .

الحفاظ علي مناطق تحتوي علي أنواع من الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو  -2

 حيوانية أو بحرية أو تكوينات أثرية وغيرها .

 سياسة مصر لحماية المحميات الطبيعية 

انتهجت مصر سياسة جادة  لحماية ما حباها هللا من ثروات طبيعية وتنوع       

بيولوجي فريد كقاعدة اساسية للتنميه االقتصادية واالجتماعية وتوفير التوازن البيئي 

 : 16لصالح المواطن وتامين مستقبله وتتركز السياسة علي المبادئ التالية

 المحافظة علي الموارد الطبيعية لألجيال الحالية والمستقبلية -

ستدامة والتكامل مع حماية التنوع البيولوجي الوطني كأساس للتنمية الم -

 قطاعات الدولة 

 انشاء شبكة من المحميات الطبيعية وحماية البيئات المهددة باالنقراض  -

 االدارة العلمية للمحميات الطبيعية علي اسس علمية  -

 دعم السياحة البيئية في مصر  -

ي نشر الوعي البيئي لدي العاملين بالمنطقه ولدي السكان المحليين باالضافة ال -

 السياح القادمين لزياره المحمية

 وضع قوانين وتشريعات صارمة لحماية الطبيعة من أي اعتداءات  -
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التعاون مع المنظمات الدولية والحصول علي الشهادات الدولية الخاصة   -

 بالبيئة

 

 المحميات الطبيعية في مصر

 115ون صدرت قرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في اطار القان      

محمية تقع علي مساحة   31في مصر  و يبلغ عدد المحميات الطبيعية 1983لسنة

من مساحة الجمهورية حيث تغطي المحميات  %12بما يمثل  5ألف كم121حوالي 

 ألف نوع من النباتات والحيوانات . 51معظم النظم البيئية المتميزة وتأوي أكثر من 

الطبيعية ثروات رئيسية لألجيال الحالية والقادمة ومن ثَّم ، فان المحميات       

واحتياطي استراتيجي للدولة ، وتسعي الدولة الي حماية هذه الموارد الطبيعية ورفع 

 17كفاءتها كقاعدة وطيدة للتنمية والسياحة واالستثمار المتواصل.

 ( توزيع محميات مصر الطبيعية طبقاً لنوعها ومساحتها1جدول )

 المحمية م
 تاريخ

 اإلعالن
 المحافظة

النوع طبقاً لتصنيف 

IUCN 

المساحة 

 2كم

 958 حديقة وطنية جنوب سيناء 1891 رأس محمد  1

 258 إدارة موارد شمال سيناء 1895 الزرانيق 2

 6 إدارة موارد شمال سيناء 1895 األحراش 1

 088 إدارة موارد مطروح 1896 العميد  4

 15688 حديقة وطنية البحر األحمر 1896 محميات علبة  5

 8,5 إدارة موائل أسوان 1896 جزيرتي سالوجا وغزال 6

 4258 مناظر طبيعية أرضية جنوب سيناء 1899 محمية سانت كاترين 0

 198 إدارة موارد بورسعيد  1899 أشتوم الجميل 9

 قارون 8
1898 

 الفيوم
مناظر طبيعية أرضية 

 وبحرية
1195 

 1058 حديقة وطنية الفيوم 1898 وادي الريان 18

 22588 حديقة وطنية أسوان  1898 وادي العالقي 11
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 15 إدارة موائل أسيوط 1898 وادي األسيوطي 12

 قبة الحسنة 11
السادس من  1898

 أكتوبر
 1 أثر طبيعي

 0 أثر طبيعي حلوان 1898 الغابة المتحجرة 14

 12 أثر طبيعي بني سويف 1882 كهف وادي سنور  15

 نبق  16
1882 

 جنوب سيناء
مناظر طبيعية أرضية 

 وبحرية
688 

 أبو جالوم  10
1882 

 جنوب سيناء
مناظر طبيعية أرضية 

 وبحرية
588 

 2988 أثر طبيعي جنوب سيناء 1882 طابا 19

 468 إدارة موارد كفر الشيخ 1889 البرلس 18

 168 إدارة موارد محافظات مختلفة 1889 (144جزر نهر النيل ) 28

 68 مناظر طبيعية أرضية حلوان 1888 وادي دجلة 21

 0988 حديقة وطنية مطروح 2882 محمية سيوه  22

 1891 مناظر طبيعية أرضية الوادي الجديد 2882 الصحراء البيضاء 21

 0458 حديقة وطنية البحر األحمر 2881 وادي الجمال 24

25 
جزر البحر األحمر 

 الشمالية

2886 
 1882 وطنيةحديقة  البحر األحمر

 49521 حديقة وطنية الوادي الجديد 2880 الجلف الكبير  26

 1 أثر طبيعي األقصر 2880 الدبابية 20

 191 إدارة موارد مطروح 2818 السلوم 29

 الواحات البحرية 28
السادس من  2818

 أكتوبر
 188 أثر طبيعي

 28 أثر طبيعي فلكي الوادي الجديد 2812 نيزك جبل كامل 18

 (.98، ص2812المصدر: )محمد إبراهيم محمد ، 
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 اإلطار المنهجي للبحث:

 مجتمع وعينة الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من مسئولي المحميات الطبيعية بمناطق المحميات و       

، 18محمية   31اإلدارة المركزية لحماية الطبيعة ، حيث بلغ عدد المحميات الطبيعية 

لتكون عينة  %33.3محميات بمقاصد سياحية مختلفة بمصر بنسبة  11تم اختيار 

 للدراسة وهم علي النحو التالي: 

 ( محميات مصر الطبيعية عينة الدراسة2جدول )

 2المساحة كم المحافظة المحمية م

 521 شمال سيناء الزرانيق 1

 32611 البحر األحمر محميات علبة  5

 1,2 أسوان وغزالجزيرتي سالوجا  3

 4521 جنوب سيناء محمية سانت كاترين 4

 181 بورسعيد  أشتوم الجميل 2

 1382 الفيوم قارون 6

 7 حلوان الغابة المتحجرة 7

 461 كفر الشيخ البرلس 8

 7811 مطروح محمية سيوه  9

 3981 الوادي الجديد الصحراء البيضاء 11

 (.98ص، 2812المصدر: )محمد إبراهيم محمد ، 

 أداة البحث الميدانى

من    جزء األول  كون ال يث يت جزئين بح تم تصميم إستمارة إستقصاء مشتملة على 

ــة فــى  أســئلة بخصــوص)المؤهل الدراســى و ســنوات  3البيانــات الديموجرافيــة متمثل

حور األول على  توى الم يث يح حاور ح  6الخبرة(. والجزء الثانى يحتوى على ستة م
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س سة السيا صر لدرا لى  عنا ثانى ع حور ال توى الم ية ، ويح سة  6ة البيئ صر لدرا عنا

لى  لث ع حور الثا توى الم شغيل  6التخطيط البيئي، ويح يق والت سة التطب صر لدرا عنا

توى  2البيئي، ويحتوى المحور الرابع على   من االداء، ويح قق  سة التح صر لدرا عنا

توى 2المحور الخامس على  عة االدارة ، ويح سة مراج سادس  عناصر لدرا حور ال الم

إستمارة إستبيان  121عناصر لدراسة التنمية البيئية المستدامة. تم توزيع عدد  2على  

ــة  ــة لحماي ــات و اإلدارة المركزي ــاطق المحمي ــة بمن ــات الطبيعي ــى مســئولي المحمي عل

يل  صالحة للتحل ستمارات ال مالي اإل كان إج عة ، و سبة  136الطبي ستبيان بن ستمارة إ إ

مالي 91.6% ياس  من إج لي مق صاء ع مد اإلستق ها. وإعت تم توزيع تي  ستمارات ال اال

شدة  فق ب تي موا شدة ح فق ب ير موا من غ تدرج  قة ت بدرجات مواف سي  كرت الخما لي

 ( درجات الموافقة والمدى لكل درجة.3ويوضح الجدول رقم )

 : مقياس اإلجابة على فقرات اإلستقصاء.3جدول رقم 

درجات 

 الموافقة

غير موافق 

 بشدة
 موافق محايد موافق غير

موافق 

 بشدة

 5 4 1 2 1 الدرجة

 5: 4.21 4.28: 1.41 1.48: 2.61 2.68: 1.91 1.98: 1 المدى

 ( = )1.81=  2( / 1 – 2المدي )طول الفئة 

 

 النتائج والمناقشة

 ثبات اإلستقصاء 

 : معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستقصاء.4جدول رقم

 معامل ألفا عدد العبارات

11 0.89 

ــم )       ــدول رق ــح الج ــات 4يوض ــاس ثب ــي قي ــتخدم ف ــاخ المس ــا كرونب ــل ألف ( معام

. وهي قيمة مقبولة حيث أن النسبة 1.89اإلستقصاء، حيث توضح النتائج أن قيمة ألفا  

بات  %71المقبولة بالنسبة للبحوث اإلنسانية واإلجتماعية  لي ث شير إ ما ي هو  فأكثر. و
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صالحية  صاء و مرة اإلستق ستخدم  ما إ جه إذا  بات نتائ سة وث في الدرا يه  ماد عل اإلعت

 أخري في نفس الظروف.

 التحليل الوصفي لمحاور البحث:

 أوالً: البيانات الديموجرافية:

 ( تحليل البيانات الشخصية للنزالء 5جدول رقم )

 

 الـــمـتــغــيــر

  التكرارات و النسب المئوية

 % ت الـتـرتـيب

 

 الخبرةسنوات  -1

 1 11.0 15 5أقل من 

 5 – 18 91 66.9 1 

 2 22.1 30 18أكثر من 

 %188 116 المجموع

 

 المؤهل الدراسي -2

 4 1.5 2 متوسط

 3 1.5 2 فوق متوسط

 1 80.1 109 جامعي

 5 16.9 23 دراسات عليا

 %188 116 المجموع

 

يع 2يتضح من الجدول السابق رقم )       ضح توز سة ( والذي يو نة الدرا فراد عي ا

من  برتهم  لغ خ سة ب وفقا لمتغير سنوات الخبرة ، ان النسبة األكبر من افراد عينة الدرا

،بينما بلغت نسبة من خبرتهم أكثر من  %66.9سنوات حيث جاءت نسبتهم  11الي  2

من  %55.1سنوات المرتبة الثانية  11 سنوات   2، بينما بلغت نسبة من خبرتهم أقل 

ضح  11% كن األخـذ .يت سطة ويم برتهم متو سة خ نة الدرا لب عي جة أن أغ من النتي

 بإجاباتهم.

ظم      سي ، ان مع هل الدرا ير المؤ قا لمتغ سة وف نة الدرا فراد عي يع ا ضح توز ما يو ك

سبتهم  غت ن غت  % 81.1افراد عينة الدراسة هم من المؤهالت الجامعية حيث بل ما بل ، بين

، بينما جاءوا الحاصلين علي المؤهل المتوسط  % 16.9حاصلي الدراسات العليا نسبتهم 

 لكل منهم علي السواء %. 1.2و الفوق متوسط في الترتيب االخير وبلغت نسبتهم 
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 .تحليل نتائج العبارات التوضيحية ثانيا:

 (: أراء وتوجهات عينة الدراسة نحو السياسة البيئية للمحميات6جدول )

  
  

 
 

    

رة
ــا

ـــ
ـب
عـ

ال
 

 

 التكرار و النسبة المئويةدرجة 

 المؤشرات اإلحصائية

ت
 المتوسط 5 4 1 2 1 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

توجد سياسة بيئية 

واضحة ومعلنة داخل 

 المحمية

 1 1.346 3.60 50 26 28 20 12 ك

% 
8.8 14.7 20.6 19.1 36.8 

تتناسب  السياسة 

البيئية الموضوعة 

بالمحمية مع طبيعتها 

 وخصائصها

 1 1.167 2.63 8 31 20 56 21 ك

% 

15.4 41.2 14.7 22.8 5.9 

تضمن السياسة 

البيئية بالمحمية منع 

 حدوث تلوث بها

 6 873. 1.98 8 10 20 63 43 ك

% 
31.6 46.3 14.7 7.4 8 

تساهم السياسة 

البيئية الموضوعة 

بالمحمية في تحسين 

نظم اإلدارة البيئية 

 .بها

 4 995. 2.37 9 8 23 80 16 ك

% 

11.8 58.8 16.9 5.9 6.6 

تهتم السياسة البيئية 

للمحمية بتوظيف 

ومشاركة المجتمع 

 المحلي

 5 819. 2.30 8 7 51 54 24 ك

% 

17.6 39.7 37.5 5.1 8 

تطبق السياسة 

البيئية الموضوعة 

بالمحمية بشكل حازم 

 .علي الجميع

 ك
8 48 47 29 4 

2.80 .941 2 

% 
5.9 35.3 34.6 21.3 2.9 

 - 1.821 2.61 الـــمـــتـــــــوســـــــــط الــــــعـــــــــام

 *ك= تكرارات    ت= الترتيب
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( أن اجابات أفراد عينة الدراسة محايدة على عبارات 6يوضح الجدول رقم )      

متوسط حيث  ( وهو2من  5.61المحور األول )السياسة البيئية( بمتوسط حسابي عام )

 ( .3.41إلى  5.61أنه يقع فى الفئة )

المحور يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقوا على عبارة من عبارات       

(، وهو متوسط حسابي 3.61، وهي " " بمتوسط حسابي )األول )السياسة البيئية(

  ( .4.51إلى  3.41كبير حيث أنه يقع فى الفئة )

ن النتائج أن أفراد عينة الدراسة إجاباتهم كانت محايدة على عبارتين كما يتضح م      

من عبارات المحور األول )السياسة البيئية(، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة 

أفراد عينة الدراسة عليها وفقاً ألعلى قيم للمتوسط، ووفقاً ألقل قيم لالنحراف 

 -ي:المعياري عند تساوي قيم المتوسط كما يل

  "عبارة " تطبق السياسة البيئية الموضوعة بالمحمية بشكل حازم علي الجميع

 – 5.61(، وهو متوسط حسابي متوسط النه واقع بين )5.81بمتوسط حسابي )

3.41. ) 

  "عبارة " تتناسب  السياسة البيئية الموضوعة بالمحمية مع طبيعتها وخصائصها

 – 5.61متوسط النه واقع بين )(، وهو متوسط حسابي 5.63بمتوسط حسابي )

3.41. ) 

يتضح أيضا من النتائج أن أفراد عينة الدراسة لم يوافقوا على باقي عبارات       

المحور األول )السياسة البيئية(، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة 

 -الدراسة عليها وفقاً ألعلى قيم للمتوسط كما يلي:

  " سياسة البيئية الموضوعة بالمحمية في تحسين نظم اإلدارة البيئية تساهم العبارة

(، وهو متوسط حسابي ضعيف حيث أنه يقع فى 5.37" بمتوسط حسابي )بها

 ( . 5.61إلى  1.81الفئة )
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  " تهتم السياسة البيئية للمحمية بتوظيف ومشاركة المجتمع المحليعبارة "

(، وهو متوسط حسابي ضعيف حيث أنه يقع فى الفئة 5.31بمتوسط حسابي )

 ( . 5.61إلى  1.81)

  " بمتوسط حسابي تضمن السياسة البيئية بالمحمية منع حدوث تلوث بهاعبارة "

 ( . 5.61إلى  1.81(، وهو متوسط حسابي ضعيف حيث أنه يقع فى الفئة )1.98)

 ي للمحميات(: أراء وتوجهات عينة الدراسة نحو التخطيط البيئ7جدول )

  
  

 
 

    

رة
ــا

ـــ
ـب
عـ

ال
 

 

 درجة التكرار و النسبة المئوية

 المؤشرات اإلحصائية

ت
 المتوسط 5 4 1 2 1 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

تخطط إدارة 

المحمية المظاهر 

البيئية الهامة التي 

من الُمتوقَع أن 

يكون لها آثار بيئية 

 .علي المحمية

 4 920. 2.29 4 17 8 93 14 ك

% 

10.3 68.4 5.9 12.5 2.9 

تضع إدارة المحمية 

خطة لالستفادة من 

 المجتمع المحلي

 2 1.054 2.53 11 7 43 57 18 ك

% 
13.2 41.9 31.6 5.1 8.1 

يتم تحديث 

المعلومات 

والبيانات الُمتعلقة 

بالَمظَاِهر البيئية 

للمحمية بصورة 

 ُمستَِمَرة

 1 1.085 2.31 8 13 20 67 28 ك

% 

20.6 49.3 14.7 9.6 5.9 

تضع المحمية 

إجراء لتحديد 

الُمتطلبات البيئية 

 5 643. 1.85 8 5 4 92 35 ك

% 
25.7 67.6 2.9 3.7 8 
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القانونية 

والتشريعات 

 الُمطبَقَة

توجد خطة 

بالمحمية لمنع 

 ُحدوث التلوث بها

 1 1.096 2.62 9 15 50 39 23 ك

% 
16.9 28.7 36.8 11 6.6 

يوجد برامج لتنفيذ 

األهداف 

والمستهدفات 

 البيئية للمحمية

 ك
43 83 5 5 8 

1.83 .812 6 

% 
31.6 61 3.7 3.7 8 

 - 8.815 2.24 الـــمـــتـــــــوســـــــــط الــــــعـــــــــام

 *ك= تكرارات    ت= الترتيب

عبارات المحور الثاني )التخطيط( يتضح أن أفراد عينة الدراسة غير موافقة على       

إلى  1.81( وهو ضعيف حيث أنه يقع فى الفئة )2من  5.54بمتوسط حسابي عام )

5.61. ) 

يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة إجاباتهم كانت محايدة على عبارة واحدة       

لمنع من عبارات المحور الثاني )التخطيط(، وهي عبارة " توجد خطة بالمحمية 

(، وهو متوسط حسابي متوسط النه واقع 5.65ُحدوث التلوث بها " بمتوسط حسابي )

 ( .3.41 – 5.61بين )

يتضح أيضا من النتائج أن أفراد عينة الدراسة لم يوافقوا على باقي عبارات       

المحور الثاني )التخطيط(، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة 

 -يها وفقاً ألعلى قيم للمتوسط كما يلي:عل

  " بمتوسط تضع إدارة المحمية خطة لالستفادة من المجتمع المحليعبارة "

إلى  1.81(، وهو متوسط حسابي ضعيف حيث أنه يقع فى الفئة )5.23حسابي )

5.61 . ) 
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  " يتم تحديث المعلومات والبيانات الُمتعلقة بالَمظَاِهر البيئية للمحمية عبارة

 (.5.31" بمتوسط حسابي )صورة ُمستَِمَرةب

  " تخطط إدارة المحمية المظاهر البيئية الهامة التي من الُمتوقَع أن يكون لها عبارة

 (.5.59" بمتوسط حسابي )آثار بيئية علي المحمية.

  " تضع المحمية إجراء لتحديد الُمتطلبات البيئية القانونية والتشريعات عبارة

 (.1.82حسابي )" بمتوسط الُمطبَقَة

  " بمتوسط يوجد برامج لتنفيذ األهداف والمستهدفات البيئية للمحميةعبارة "

 (.1.83حسابي )

 (: أراء وتوجهات عينة الدراسة نحو التشغيل البيئي للمحميات8جدول )

  
  

 
 

    

رة
ــا

ـــ
ـب
عـ

ال
 

 

 درجة التكرار و النسبة المئوية

 المؤشرات اإلحصائية

ت
 المتوسط 5 4 1 2 1 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

يتوفر بالمحمية 

عاملين علي قدر 

عال من الكفاءة و 

 الوعي البيئي

 1 1.018 4.01 51 54 15 14 2 ك

% 

1.5 10.3 11 39.7 37.5 

يوجد بالمحمية 

التقنية والوسائل 

التكنولوجية الحديثة 

التي تساهم في 

 .الحفاظ علي البيئة

 5 550. 1.79 8 8 9 89 38 ك

% 

27.9 65.4 6.6 8 8 

لدي المحمية خطة 

لكيفية االستعداد 

واالستجابة للطوارئ 

 البيئية

 6 869. 1.77 5 8 9 67 55 ك

% 

40.4 49.3 6.6 8 3.7 

يتوافر بالمحمية 

عوامل األمن و 

 األمان 

 2 981. 3.74 35 48 36 17 8 ك

% 
8 12.5 26.5 35.3 25.7 
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المحمية كافة توفر 

السبل الرضاء 

 السائحين و الزوار

 1 843. 2.26 8 10 40 61 25 ك

% 
18.4 44.9 29.4 7.4 8 

توجد إجراءات 

لالستعداد 

واالستجابة لهذه 

الحاالت الطارئة 

 والحوادث الُمحتَملَة

 ك
45 68 6 11 6 

2.01 1.051 4 

% 

33.1 50 4.4 8.1 4.4 

 - 8.995 2.58 الـــمـــتـــــــوســـــــــط الــــــعـــــــــام

 *ك= تكرارات    ت= الترتيب

المحور الثالث )التطبيق و يتضح أن أفراد عينة الدراسة لم يوافقوا على عبارات       

حيث أنه يقع فى الفئة  ضعيف( وهو 2من  5.29بمتوسط حسابي عام )التشغيل( 

 ( .5.61إلى  1.81)

يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقوا على عبارتين من عبارات       

، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة المحور الثالث )التطبيق و التشغيل(

 -الدراسة عليها وفقاً ألعلى قيم للمتوسط كما يلي:

  الكفاءة و الوعي البيئي" عبارة " يتوفر بالمحمية عاملين علي قدر عال من

(، وهو متوسط حسابي كبير حيث أنه يقع فى الفئة 4.11بمتوسط حسابي )

 (.4.51إلى  3.41)

 ( بمتوسط حسابي ")3.74عبارة " يتوافر بالمحمية عوامل األمن و األمان ،)

 ( . 4.51إلى  3.41وهو متوسط حسابي كبير حيث أنه يقع فى الفئة )

أفراد عينة الدراسة لم يوافقوا على عبارتين من عبارات كما يتضح من النتائج أن 

 -، وهما:المحور الثالث )التطبيق و التشغيل(
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  عبارة "توفر المحمية كافة السبل الرضاء السائحين و الزوار" بمتوسط حسابي

 ( . 5.61إلى  1.81(، وهو متوسط حسابي ضعيف حيث أنه يقع فى الفئة )5.56)

 ستعداد واالستجابة لهذه الحاالت الطارئة والحوادث عبارة "توجد إجراءات لال

 (.5.11الُمحتَملَة" بمتوسط حسابي )

يتضح من النتائج أيضا أن أفراد عينة الدراسة لم يوافقوا بشدة على باقي عبارات       

، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة المحور الثالث )التطبيق و التشغيل(

يها وفقاً ألعلى قيم للمتوسط، ووفقاً ألقل قيم لالنحراف المعياري عند الدراسة عل

 -تساوي قيم المتوسط كما يلي:

  عبارة " يوجد بالمحمية التقنية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساهم في

(، وهو متوسط حسابي ضعيف جدا 1.79الحفاظ علي البيئة" بمتوسط حسابي )

 (.1.81إلى  1.11حيث أنه يقع فى الفئة )

  "عبارة " لدي المحمية خطة لكيفية االستعداد واالستجابة للطوارئ البيئية

(، وهو متوسط حسابي ضعيف جدا حيث أنه يقع فى 1.77بمتوسط حسابي )

 ( . 1.81إلى  1.11الفئة )

 (: أراء وتوجهات عينة الدراسة نحو التحقق من العمل بالمحميات9جدول )

  
  
 

 

    

رة
ــا

ـــ
ـب
عـ

ال
 

 

 درجة التكرار و النسبة المئوية

 المؤشرات اإلحصائية

ت
 المتوسط 5 4 1 2 1 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

توجد آلية مطبقة 

بالمحمية لالستعالم 

عن رضا السائحين 

)مثال: بطاقة 

 شكوي الزوار(

 1 665. 1.68 8 5 8 77 54 ك

% 

39.7 56.6 8 3.7 8 
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 توجد إجراءات

لضمان أن قياسات 

األجهزة البيئية 

 دقيقة وموثوق بها

 5 826. 1.62 5 8 8 64 67 ك

% 

49.3 47.1 8 8 3.7 

يتوافر بالمحمية 

مسئول بيئي مهمته 

التحقق من كافة 

االجراءات البيئية 

 المتبعة.

 1 1.461 3.29 45 17 25 31 18 ك

% 

13.2 22.8 18.4 12.5 33.1 

الدوري يتم التقييم 

مدى 

التطابق/التوافق مع 

الُمتطلبات القانونية 

والتشريعات البيئية 

الُمطبقَة بصورة 

 دورية.

 4 674. 1.64 5 8 8 72 59 ك

% 

43.4 52.9 8 8 3.7 

يحدث تعديل 

وتحسين للوضع 

البيئي للمحمية 

 بشكل مستمر

 2 1.424 2.97 30 25 12 49 20 ك

% 

14.7 36 8.8 18.4 22.1 

 - 1.818 2.24 الـــمـــتـــــــوســـــــــط الــــــعـــــــــام

 *ك= تكرارات    ت= الترتيب

المحور الرابع )التحقق( يتضح أن أفراد عينة الدراسة لم يوافقوا على عبارات       

إلى  1.81حيث أنه يقع فى الفئة ) ضعيف( وهو 2من  5.54بمتوسط حسابي عام )

5.61. ) 

يتضح من النتائج أن إجابات أفراد عينة الدراسة محايدة على عبارتين من       

، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة المحور الرابع )التحقق(عبارات 

 -الدراسة عليها وفقاً ألعلى قيم للمتوسط كما يلي:
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 ءات البيئية عبارة " يتوافر بالمحمية مسئول بيئي مهمته التحقق من كافة االجرا

(، وهو متوسط حسابي متوسط النه واقع بين 3.59المتبعة" بمتوسط حسابي )

(5.61 – 3.41.) 

  عبارة " يحدث تعديل وتحسين للوضع البيئي للمحمية بشكل مستمر" بمتوسط

  (.3.41 – 5.61(، وهو متوسط حسابي متوسط النه واقع بين )5.97حسابي )

فراد عينة الدراسة لم يوافقوا بشدة على باقي عبارات يتضح من النتائج أيضا أن أ      

، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة المحور الرابع )التحقق(

عليها وفقاً ألعلى قيم للمتوسط، ووفقاً ألقل قيم لالنحراف المعياري عند تساوي قيم 

 -المتوسط كما يلي:

 مية لالستعالم عن رضا السائحين )مثال: بطاقة عبارة " توجد آلية مطبقة بالمح

(، وهو متوسط حسابي ضعيف جدا 1.68شكوي الزوار(" بمتوسط حسابي )

 (.1.81إلى  1.11حيث أنه يقع فى الفئة )

  عبارة " يتم التقييم الدوري مدى التطابق/التوافق مع الُمتطلبات القانونية

(، وهو 1.64توسط حسابي )والتشريعات البيئية الُمطبقَة بصورة دورية" بم

 ( . 1.81إلى  1.11متوسط حسابي ضعيف جدا حيث أنه يقع فى الفئة )

  "عبارة " توجد إجراءات لضمان أن قياسات األجهزة البيئية دقيقة وموثوق بها

(، وهو متوسط حسابي ضعيف جدا حيث أنه يقع فى 1.65بمتوسط حسابي )

 ( . 1.81إلى  1.11الفئة )
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 أراء وتوجهات عينة الدراسة نحو مراجعة االدارة بالمحميات(: 11جدول )

  
  

 
 

    

رة
ــا

ـــ
ـب
عـ

ال
 

 

 درجة التكرار و النسبة المئوية

 المؤشرات اإلحصائية

ت
 المتوسط 5 4 1 2 1 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

تتابع إدارة المحمية 

سير العمل بها 

 بشكل منتظم

 2 940. 4.36 75 49 2 6 4 ك

% 
2.9 4.4 1.5 36 55.1 

تراجع االدارة على 

النظم البيئية 

باستمرار لضمان 

 فاعليتها

 1 608. 4.48 73 55 8 8 8 ك

% 

8 8 5.9 40.4 53.7 

تتأكد االدارة من 

عدم وجود أي خلل 

بيئي ناتج عن 

 زيارات السائحين

 1 1.280 3.57 42 37 23 25 9 ك

% 

6.6 18.4 16.9 27.2 30.9 

تتحقق االدارة من 

تطبيق التعليمات و 

االرشادات البيئية 

 داخل المحمية

 5 1.199 2.92 12 38 31 37 18 ك

% 

13.2 27.2 22.8 27.9 8.8 

توجد بالمحمية 

كاميرات للمراقبة و 

المتابعة للمخالفات 

البيئية التي قد 

 .تحدث

 4 1.121 3.15 11 52 32 29 12 ك

% 

8.8 21.3 23.5 38.2 8.1 

 - 1.828 1.68 الـــمـــتـــــــوســـــــــط الــــــعـــــــــام

 *ك= تكرارات    ت= الترتيب
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المحور ( أن أفراد عينة الدراسة وافقوا على عبارات 11يتضح من الجدول رقم )      

( وهو كبير حيث أنه 2من  3.69بمتوسط حسابي عام )الخامس )مراجعة االدارة( 

 ( .4.51إلى  3.41يقع فى الفئة )

يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقوا بشدة على عبارتين من عبارات       

 -، وهما كما يلي:المحور الخامس )مراجعة االدارة(

  عبارة " تراجع االدارة على النظم البيئية باستمرار لضمان فاعليتها" بمتوسط

 4.51(، وهو متوسط حسابي كبير جدا حيث أنه يقع فى الفئة )4.48بي )حسا

  (.2إلى 

  عبارة " تتابع إدارة المحمية سير العمل بها بشكل منتظم" بمتوسط حسابي

  (.2إلى  4.51(، وهو متوسط حسابي كبير جدا حيث أنه يقع فى الفئة )4.36)

كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقوا على عبارة واحدة من       

، وهي عبارة " تتأكد االدارة من عدم المحور الخامس )مراجعة االدارة(عبارات 

(، وهو 3.27وجود أي خلل بيئي ناتج عن زيارات السائحين" بمتوسط حسابي )

 (.4.51إلى  3.41متوسط حسابي كبير حيث أنه يقع فى الفئة )

يتضح من النتائج أيضا أن أفراد عينة الدراسة إجاباتهم كانت محايدة على عبارتين من 

 -، وهي:المحور الخامس )مراجعة االدارة(عبارات 

  عبارة " توجد بالمحمية كاميرات للمراقبة و المتابعة للمخالفات البيئية التي قد

النه واقع بين  (، وهو متوسط حسابي متوسط3.12تحدث." بمتوسط حسابي )

(5.61 – 3.41. ) 

  "عبارة "تتحقق االدارة من تطبيق التعليمات و االرشادات البيئية داخل المحمية

 – 5.61(، وهو متوسط حسابي متوسط النه واقع بين )5.95بمتوسط حسابي )

3.41. ) 



 
 المصرية  حميات الطبيعيةالمتكاملة في تحقيق التنمية المستدامة للم  دور ادارة الجودة

  أسماء على ابراهيم شجاع  /د

 0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
44 
 

 

 (: أراء وتوجهات عينة الدراسة نحو التنمية المستدامة للمحميات11جدول )

  
  

 
 

    

رة
ــا

ـــ
ـب
عـ

ال
 

 

 درجة التكرار و النسبة المئوية

 المؤشرات اإلحصائية

ت
 المتوسط 5 4 1 2 1 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

يساهم تطبيق إدارة 

الجودة المتكاملة 

في منع التلوث 

 بالمحمية

 4 981. 3.74 35 48 36 17 8 ك

% 

8 12.5 26.5 35.3 25.7 

تشارك إدارة 

المتكاملة الجودة 

للمحمية المجتمع 

المحلي في 

 أنشطتها

 1 647. 4.60 94 30 12 8 8 ك

% 

8 8 8.8 22.1 69.1 

تنبه إدارة الجودة 

المتكاملة العاملين 

بالقضايا و 

  المشكالت البيئية

 1 1.018 4.01 51 54 15 14 2 ك

% 

1.5 10.3 11 39.7 37.5 

تزيد إدارة الجودة 

اإلحساس المتكاملة 

بالمسئولية البيئية 

 لدي السائح

 5 1.136 3.12 15 45 23 47 6 ك

% 

4.4 34.6 16.9 33.1 11 

تقلل إدارة الجودة 

المتكاملة من 

الحوادث و األزمات 

  البيئية

 2 980. 4.44 90 30 6 6 4 ك

% 

2.9 4.4 4.4 22.1 66.2 

 - 8.852 1.89 الــــــعـــــــــامالـــمـــتـــــــوســـــــــط 

 *ك= تكرارات    ت= الترتيب

المحور ( أن أفراد عينة الدراسة وافقوا على عبارات 11يتضح من الجدول رقم )      

( وهو 2من  3.98بمتوسط حسابي عام )السادس )التنمية المستدامة للمحميات( 
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 ( .4.51إلى  3.41كبير حيث أنه يقع فى الفئة )

يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقوا بشدة على عبارتين من عبارات      

 -، وهما كما يلي:المحور السادس )التنمية المستدامة للمحميات(

  "عبارة " تشارك إدارة الجودة المتكاملة للمحمية المجتمع المحلي في أنشطتها

ه يقع فى الفئة (، وهو متوسط حسابي كبير جدا حيث أن4.61بمتوسط حسابي )

  (.2إلى  4.51)

  عبارة " تقلل إدارة الجودة المتكاملة من الحوادث و األزمات البيئية " بمتوسط

 4.51(، وهو متوسط حسابي كبير جدا حيث أنه يقع فى الفئة )4.44حسابي )

  (.2إلى 

 كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقوا على عبارتين من عبارات      

 ، وهما:المحور السادس )التنمية المستدامة للمحميات(

  " عبارة " تنبه إدارة الجودة المتكاملة العاملين بالقضايا و المشكالت البيئية

(، وهو متوسط حسابي كبير حيث أنه يقع فى الفئة 4.11بمتوسط حسابي )

 (.4.51إلى  3.41)

  التلوث بالمحمية" بمتوسط عبارة " يساهم تطبيق إدارة الجودة المتكاملة في منع

إلى  3.41(، وهو متوسط حسابي كبير حيث أنه يقع فى الفئة )3.74حسابي )

4.51.) 

يتضح من النتائج أيضا أن أفراد عينة الدراسة إجاباتهم كانت محايدة على عبارة       

، وهي عبارة " المحور السادس )التنمية المستدامة للمحميات(واحدة من عبارات 

ارة الجودة المتكاملة اإلحساس بالمسئولية البيئية لدي السائح" بمتوسط حسابي تزيد إد

 ( .3.41 – 5.61(، وهو متوسط حسابي متوسط النه واقع بين )3.15)

 

 ثالثا اختبار فرضية الدراسة  

تم وضع فرضية الدراسة بناء علي مشكلة و تساؤالت الدراسة وذلك من أجل       
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 المرجوة التي سيتم إختبارها:تحقيق أهداف الدراسة 

  يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية بين أبعاد إدارة الجودة المتكاملة

 و األثر البيئي علي المحميات عينة الدراسة

 ( معامالت االرتباط )بيرسون( بين متغيرات الدراسة15الجدول )

 أو أقل 1.12*االرتباط معنوي عند مستوي 

( وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين السياسة البيئية 15يوضح الجدول رقم )      

أو أقل. كما لوحظ من الجدول أن  1.12عند مستوي معنوية    0.54و التخطيط  بقيمة 

عند مستوي معنوية    0.66العالقة بين السياسة البيئية و التطبيق والتشغيل بلغت 

مما يعني وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين كلتا المتغيرين. كما   أو أقل 1.12

التخطيط  و التطبيق والتشغيل أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين 

تعكس النتائج المذكورة في الجدول   أو أقل. 1.12عند مستوي معنوية    0.61بقيمة 

( مدي التالزم و االتساق بين االبعاد المختلفة إلدارة الجودة المتكاملة وضرورة 15)

 توافرها جميعا بالمحميات الطبيعية.

 

 المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  (Correlation)تباط معامل االر

1 2 1 4 5 6 

 *83. *69. *71. *66. *54. 1.88 1.023 2.61 السياسة البيئية

 *63. *58. *84. *61. 1.88  0.935 2.24   التخطيط

التطبيق 

 والتشغيل

2.58 8.995   1.88 .88* .74* .67* 

 *68. *93. 1.88    1.010 2.24 التحقق

مراجعة 

 االدارة

1.68 1.828     1.88 .80* 

إدارة الجودة 

 المتكاملة

3.98 0.952      1.88 
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 النتائج العامة للبحث:

  ال   توجد سياسة بيئية واضحة ومعلنة داخل المحمية إال أنهعلي الرغم من أنه

 تساهم السياسة البيئية الموضوعة بالمحمية في تحسين نظم اإلدارة البيئية بها.

 .ال تضع المحميات خطط بيئية سليمة تتناسب معها وتضمن الحفاظ عليها 

  ،ي البيئي، يتوفر بالمحمية عاملين علي قدر عال من الكفاءة و الوعفي حين أنه

ال يوجد بالمحمية التقنية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساهم في الحفاظ 

 علي البيئة.

  توجد آلية واضحة مطبقة بالمحميات لالستعالم عن رضا السائحين.ال 

 تراجع االدارة على النظم البيئية باستمرار لضمان فاعليتها 

 بين أبعاد إدارة الجودة المتكاملة  يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية

 و األثر البيئي علي المحميات عينة الدراسة.

 توصيات البحث:

 بناء علي النتائج المستخرجة تم وضع مجموعة من التوصيات وهي علي النحو التالي:      

  االهتمام بتفعيل دور االدارة البيئية فى المحميات الطبيعيةعن طريق الرقابة

 والمنتظمة من قبل مسئولى االدارة البيئية للحد من التدهور البيئى.المستمره 

  ضرورة احترام البيئة والحفاظ عليها والسعي للحد من النفايات واستخدام الطاقة

 الغير متجددة.

  ضرورة تبنى مفهوم الممارسات البيئية داخل المحميات الطبيعية لما له من دور

 عية.فعال قى الحفاظ على الموارد الطبي

  زيادة عدد العالمات اإلرشادية لمساعدة الزوار في التنقل داخل المحميات

 الطبيعية.

  ضرورة تكوين فريق عمل ملتزم من المجتمع المحلى للمشاركة فى تحسين

 الجودة ويكون هذا االلتزام على المدى الطويل.
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  يليق دعم مبادرات التسويق المتكاملة التى تتناسب مع المحميات المصرية بما

بها وبما تحتويه من مقومات سياحية هائلة ،ويتم اعداد خطة تسويقية وتنفيذها 

 بالتعاون مع كل اصحاب المصلحة والجهات المعنية بإدارة المحمية. 

مقترح لتطبيق ادارة الجودة المتكاملة في المحميات الطبيعية في المقاصد السياحية 

 المصرية:

 المحميات الطبيعية:تحليل الوضع الحالي للسياحة في  -1

برغم روعة وجمال كل من المحميات الطبيعية التي تم زيارتها ،اال ان عدم       

االهتمام الالئق بهذه المحمية ، وعدم وجود الالفتات الالزمة إلرشاد السائحين ، وعدم 

توعية الزوار بأهمية المكان وبالتعليمات الالزمة للغوص والسباحة فى األماكن 

لذلك ، كل ذلك يؤدى الى وجود نوع من العشوائية في زيارة المحميات ، المتخصصة 

وكذلك يؤدى الى االضرار باألشجار النادرة والشعب المرجانية وزيادة الحمل البيئي 

على بعض االماكن السياحية بالمحميات ، وكذلك  المشاركة المجتمعية  بين المحمية 

لسكان المحليين بالمحمية صغير جدا ويقوم والسكان المحليين ضعيفة جدا اذ أن عدد ا

بعرض بعض المنتجات المحلية وكذلك يقدم بعض االطعمة للسائحين مثل األسماك 

وهى أنشطة قليلة جدا ويحتاج األمر الى المزيد من المشاركة بين المحميات والسكان 

 المحليين.

ن وسائل االقامة لهم ورغم أن زيارة السائحين للمحميات تستمر لمدة طويلة اال أ      

غير كافية وغير الئقة ، مما يمثل عينا  كبيرا وعدم رضاء السائحين يفسد عليهم 

 متعهم بالمحمية.

 

 الدعم والتمويل: -5

من أجل تطبيق ادارة الجودة المتكاملة فى المحميات الطبيعية البد من عملية       

ويمكن تقسيم التمويل  (IQMتمويل ودعم مستمر لمشروع ادارة الجودة المتكاملة )

 الى :
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وزارة الدولة  –وزارة السياحة  –تمويل داخلى :ويتمثل فى) السلطة المحلية  -

 لشئون البيئة (.

 تمويل خارجى:  -

يجب أن يكون هناك تمويل مستمر مسئول عن تطبيق إدارة الجودة المتكاملة في       

مؤسسة تابعة ”19(GIZولي )شرم الشيخ وذلك من خالل الوكالة األلمانية للتعاون الد

للحكومة االتحادية تعمل في جميع أنحاء العالم في مجال التنمية المستدامة لمساندة 

الحكومة األلمانية في تحقيق أهدافها التنموية حيث تقدم حلوالً ناجحة لعمليات التنمية 

إجراءات  السياسية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية في عالم معولم، كما تدعم الوكالة

معقدة إلنجاز اإلصالحات في ظروف صعبة أحيانا، بغاية تحسين الظروف الحياتية 

تحسنا مستداما ، وتم اختيار هذه الوكالة نظرا لتبنيها مستهدفات أساسية مثل:تقليل 

مقارنة باالنبعاثات الناتجة من  %36االنبعاثات المتعلقة بالمقصد السياحى  بنسبة 

 %2المعتادة، تقليل معدل تدهور الشعب المرجانية الى  ادارة العمل بالطريقة

سنويا.........وغيرها من المستهدفات التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة 

 للمقصد .

ذلك لتبنيها لبرامج الشراكة الخضراء و51يمكن االعتماد أيضا على مؤسسة رافلز       

نشآتها، ويركز برامج الشراكة ومفاهيم االجتماعات المالئمة للبيئة في جميع م

الخضراء على التحسينات في إدارة النفايات والحفاظ على الطاقة والمياه والوصول 

إلى المجتمع من خالل شراكات ومجموعات محلية وتتحقق المنافع البيئية من خالل 

تخفيض استهالك الخدمات وإتباع الممارسات المثلى، ويركز البرنامج على 

شتمل على كل شيء من إعادة التدوير وتحويل النفايات العضوية الى االستمرارية وي

  إعادة التجهيز بأضواء موفرة للطاقة.

 

 

 



 
 المصرية  حميات الطبيعيةالمتكاملة في تحقيق التنمية المستدامة للم  دور ادارة الجودة

  أسماء على ابراهيم شجاع  /د

 0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
44 
 

 

ويوضح الشكل التالى مقترح لتطبيق ادارة الجودة المتكاملة فى المحميات الطبيعية   

 المصرية : 

 

 المصدر: الباحث -(: مقترح لتطبيق ادارة الجودة المتكاملة فى المحميات المصرية1شكل )

 

     عمل    دار  الجود  الم  امل 

 ال  ا  

  حد د اح  اجا 

 ال ا ح   

  حد د األ دا  

 حد د م  ول ا   ل 

م  ال ل   الرا د  

والمشار     ي 

ال  اع   العا  

 وال ا  

 

  و    ور

للو   الحالي 

المحم ا   ي 

  ال   ع  

 و   معا  ر

للجود  وال ح   

 من ا 

   ال  و

 وا   ال 

 ال در   و ح    الجود  

  ر د األثر عل

ا    اد المحل  

 والمج م  وال     

   الر ا 

 الر د الم  مر

 ح  اجا  

 ال ا ح   

   ال در

و ح    

 الجود  

  دار  الم  د ال  احي

   المد 

 الم رجا 

 

                             

Plan 

Act 

Check 

                             

 

Do 

 مرجع   ا دار 

 ال ح    الم  مر  ال     

       األداء

 ال             

 ا   را  ج  
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يتضح من الشكل السابق أن المقترح يتكون من مدخالت ومخرجات       

واإلستراتيجية والسياسة والمدخالت عبارة عن مصادر الجذب، المنتجات المحلية، 

البيئة والبنية التحتية، احتياجات السائحين، السلطة الرائدة والمشاركين في القطاعين 

تعتمد على فهم وتنفيذ جميع المشاركين لعناصر المقترح العام والخاص، والمقترح 

التي تم ذكرها أعاله، وإعادة تأهيل البيئة االيكولوجية والثقافية والتكنولوجية لتحقيق 

التنمية المستدامة، ومنع البناء المدمر للبيئة، وإدخال نظام جودة في جميع قطاعات 

عبارة عن تحقيق التنمية المستدامة، السياحة في المقصد السياحى، أما المخرجات فهي 

والحفاظ على البيئة، وتلبية احتياجات السائحين، رفع مستوى الوعي لدى المواطنين 

المحليين والعاملين في قطاع السياحة، وإشراك السكان المحليين في إدارة المقصد 

 السياحي، ورفع مستوى معيشة السكان المحليين.
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